
AD\915444BG.doc PE492.800v04-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2012/0027(COD)

11.10.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия

на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012– 2012/0027(COD))

Докладчик по становище: Cristiana Muscardini



PE492.800v04-00 2/18 AD\915444BG.doc

BG

PA_Legam



AD\915444BG.doc 3/18 PE492.800v04-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът:

счита, че за да се насърчи процесът на интеграция в ЕС, да се гарантира 
конкурентоспособност между митническите оператори и външните вносители, да се 
води борба с нелегалното преминаване на фалшифицирани стоки и да се защитят 
европейските потребители, е от основно значение да се преразгледа Митническият 
кодекс на Съюза (МКС), така че да се постигне хармонизиране, опростяване и 
уеднаквяване на митническите процедури във всички държави членки и да се гарантира 
свободното движение на стоки;

посочва някои опасения, които вече бяха изразени в становището на комисията относно 
модернизирането на митниците, одобрено пред октомври 2011 г., и на които не беше 
намерено решение с представения от Комисията МКС;

поради това счита, че предложението на Комисията не е стъпка в правилната посока: в 
действителност то не изглежда да гарантира допълнително рационализиране и 
хармонизиране на митническите правила, а вместо това изглежда, че премахва някои 
облекчения, които вече бяха въведени с модернизирането на митническия съюз, като 
предлага редица възможности за дерогация от принципи и практики, като например 
относно системата за обмен на данни, които противоречат на целта за постигане на 
уеднаквена митническа среда;

изразява съжаление по повод решението да се отложи датата на прилагане на новия 
МКС за 31 декември 2020 г., като се продължава отлагането във времето на реалното 
прилагане на новите информационни системи, предвидени за митницата, в държавите 
членки;

предлага с оглед създаването на единна европейска митница, да се създаде, по 
експериментален път, европейска група за бързо реагиране, която да подкрепи работата 
на митниците по външните граници, както и публична база данни относно опасните 
стоки, задържани на митниците; ето защо призовава Съвета да подкрепи създаването на 
нови системи, които са в състояние да определят произхода и да гарантират 
проследяемостта на продуктите;

призовава Комисията да запази член 53 от текста на Митническия кодекс на 
Общността, така че произходът на стоките да продължи да се определя в съответствие с 
последното място, където те са претърпели последната си съществена, икономически 
обоснована обработка; същевременно подчертава, че сертификатите за износ, издадени 
от компетентните органи на трета държава относно непреференциален произход, също 
трябва да продължат да бъдат признавани от ЕС; подчертава, че промените в сегашното 
положение биха натоварили стопанските субекти с административни процедури и биха 
подкопали текущите усилия за хармонизация на равнище СТО;

счита, че е необходимо незабавно въвеждане на мерки за модернизация, като например 
опростяване на митническото законодателство и оперативно съвместима 
компютъризация на митническите системи в целия Съюз, както и че са необходими 
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мерки за по-добра координация на действията на данъчните полиции на европейско 
равнище за превенция и наказателно преследване; изразява желание в Митническия 
кодекс да се подчертае, че премахването на митническите декларации има основна роля 
за улесняване на търговията;

констатира необходимостта в един функциониращ ЕС от 27+1 държави членки да се 
определи общ набор от задължителни физически проверки на стоките, приложими на 
всички входни пунктове (пристанищни, летищни, автомобилни) на Съюза;

призовава за пълно хармонизиране по отношение на събирането на ДДС върху 
вносните стоки, на работното време на митниците, на таксите и санкциите за 
неспазване на Митническия кодекс на Съюза, тъй като съществуващите разминавания 
водят до нарушения в търговията;

подчертава необходимостта от последователност в управлението на външните граници 
на Европейския съюз; подновява своя призив към Комисията и към държавите членки 
за по-голяма хармонизация на системите за митнически контрол, от една страна, и на 
санкциите, от друга; призовава за създаването на общи за държавите членки и 
Комисията оперативни платформи и изтъква необходимостта от предоставяне на 
подходящо обучение на митническите служители и икономическите оператори, с цел 
обезпечаване на еднаквото прилагане на разпоредбите на Съюза;

отново подчертава значението на гарантирането на равното третиране на одобрените 
икономически оператори (ОИО) във всички точки на митническата територия на 
Общността по отношение на еднаквите мерки на контрол и взаимното признаване; 
изразява загрижеността си относно използването на делегирани актове за уреждането 
на дейността на ОИО;

призовава Комисията да включи в новия Митнически кодекс по-строги изисквания за 
предоставянето на представителните митнически услуги в Европейския съюз, които да 
допринесат за повишаване на степента на професионализъм и ангажираност от страна 
на тези посредници и да установят ясни правила, които да направляват отношенията 
между митническите служители и спедиторските дружества, за да се превърнат 
служителите в обединители за вносителите от малък и среден мащаб, които нямат 
капацитет да осъществяват програми за митническо съответствие, аналогични на тези 
на европейските ОИО;

приветства влизането в сила на споразумението за сътрудничество относно взаимното 
признаване на ОИО между Европейския съюз и Япония; насърчава Комисията да 
договори, при пълно зачитане на ролята на Парламента, подобни споразумения с други 
важни партньори, както и да включи този елемент в рамките на преговорите по 
двустранни търговски споразумения; подчертава, че би било полезно да се укрепи 
митническото сътрудничество с Русия и със страните от Източното и 
Средиземноморското партньорство;

насърчава Комисията да разработи планове за многостранно сътрудничество и 
координация в рамките на Световната митническа организация (СМО), с цел 
определяне на общи стандарти и правила за митническите процедури;
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счита, че едно споразумение за улесняване на търговията в рамките на кръга от 
преговори от Доха би било от полза за страните членки на Световната търговска 
организация (СТО), по-специално чрез укрепване на правната сигурност и намаляване 
на търговските разходи; насърчава Комисията да ускори сключването на такова 
споразумение предвид конференцията на министрите през декември;

подчертава, че е важно да се гарантира, че законни митнически проверки, извършвани 
от трети държави, няма да бъдат неправилно използвани, при определени 
обстоятелства, за издигане на нови, по същество нетарифни бариери за стоки, 
произхождащи от ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия за: приемане в срок от шест 
месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент на работна 
програма за разработването и 
внедряването на електронните системи; 
приемане на решения, с които на една 
или няколко държави членки се 
разрешава да използват средства за 
обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни; приемане на решения, с които 
на държавите членки се разрешава да 
изпробват опростени процедури при 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни; приемане на решения, с които от 
държавите членки се изисква да вземат, 
спрат, обезсилят, изменят или отменят 

(4) За да се осигурят еднакви условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия за: приемане в срок от шест 
месеца от влизането в сила на 
настоящия регламент на работна 
програма за разработването и 
внедряването на електронните системи; 
приемане на решения, с които на една 
или няколко държави членки се 
разрешава да използват средства за 
обмен и съхранение на данни, различни 
от средствата за електронна обработка 
на данни; приемане на решения, с които 
на държавите членки се разрешава да 
изпробват опростени процедури при 
прилагането на митническото 
законодателство чрез използване на 
средства за електронна обработка на 
данни; приемане на решения, с които от 
държавите членки се изисква да вземат, 
спрат, обезсилят, изменят или отменят 
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дадено решение; установяване на общи 
критерии и стандарти за риска, 
контролни мерки и приоритетни 
области за контрол; управлението на 
тарифните квоти и тарифните плафони и 
управлението на надзора във връзка с 
допускането за свободно обращение или 
износа на стоки; определяне на 
тарифното класиране на стоките; 
временното изключение от правилата за 
преференциалния произход на стоките, 
за които се прилагат преференциални 
мерки, приети едностранно от Съюза; 
определяне на произхода на стоките; 
установяване на временни забрани за 
използване на общи обезпечения; 
взаимното съдействие между 
митническите органи при възникване на 
митническо задължение; решения за 
възстановяване или опрощаване на 
вносни или износни мита; официалното 
работно време на митническите 
учреждения; определяне на тарифната 
подпозиция на стоките, за които се 
прилага най-високата ставка на 
вносното или износното мито, когато 
дадена пратка се състои от стоки, 
попадащи в различни тарифни 
подпозиции; Посочените правомощия 
следва да се упражняват съгласно 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

дадено решение; установяване на общи 
критерии и стандарти за риска, 
контролни мерки и приоритетни 
области за контрол; управлението на 
тарифните квоти и тарифните плафони и 
управлението на надзора във връзка с 
допускането за свободно обращение или 
износа на стоки; определяне на 
тарифното класиране на стоките и 
установяване на уеднаквени системи 
за събиране на мита във всички 
държави членки; временното 
изключение от правилата за 
преференциалния произход на стоките, 
за които се прилагат преференциални 
мерки, приети едностранно от Съюза; 
определяне на произхода и 
възможностите за проследяване на 
стоките с произход от трети 
държави; установяване на временни 
забрани за използване на общи 
обезпечения; взаимното съдействие 
между митническите органи при 
възникване на митническо задължение; 
решения за възстановяване или 
опрощаване на вносни или износни 
мита; официалното работно време на 
митническите учреждения; определяне 
на тарифната подпозиция на стоките, за 
които се прилага най-високата ставка на 
вносното или износното мито, когато 
дадена пратка се състои от стоки, 
попадащи в различни тарифни 
подпозиции; Посочените правомощия 
следва да се упражняват съгласно 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Обосновка

С цел защита на потребителите и производството в Съюза, от съществено значение 
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е да се предостави на Комисията възможност да приема мерки за проследяемостта и 
произхода на продуктите, внасяни през европейските митници от трети държави, 
като мерки за превенция и борба с фалшифицирането.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) По-нататъшното 
модернизиране на митническото 
законодателство на Съюза следва да 
взема надлежно предвид 
становищата на икономическите 
оператори, за да гарантира 
ефективно административно 
опростяване.

Обосновка

Консултирането с икономическите оператори при всяка бъдеща реформа на 
Митническия кодекс на Съюза е един от съществените елементи, които водят до 
ефективно опростяване на митническите процедури.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел облекчаване на стопанската 
дейност всички лица следва да 
продължат да имат право да бъдат 
представлявани пред митническите 
органи. Въпреки това вече не трябва да 
съществува възможност държава членка 
да ограничава  със закон това право на 
представителство. Освен това всеки 
митнически представител, който 
отговаря на критериите за предоставяне 
на статус на одобрен икономически 
оператор, следва да има право да 

(18) С цел облекчаване на оформянето 
на търговските сделки всички лица 
следва да продължат да имат право да 
бъдат представлявани пред 
митническите органи. Въпреки това 
вече не трябва да съществува 
възможност държава членка да 
ограничава  със закон това право на 
представителство. Поради тази 
причина следва да се определят 
хармонизирани правила на Съюза за 
митническите представители, които 
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предоставя своите услуги в държава 
членка, различна от тази, в която е 
установен.

извършват дейност в рамките на 
единния пазар. Освен това всеки 
митнически представител, който 
отговаря на критериите за предоставяне 
на статус на одобрен икономически 
оператор, следва да има право да 
предоставя своите услуги в държава 
членка, различна от тази, в която е 
установен, ако отговаря на 
специфични критерии, хармонизирани 
на равнището на Съюза, и 
следователно да използва уеднаквени 
системи за събиране на мита в Съюза.

Обосновка

Ако одобрените икономически оператори и митническите представители бъдат 
упълномощени да предоставят услуги във всички държави членки, следва да се 
гарантират уеднаквени системи за събиране на мита с цел опростяване и ускоряване 
на митническите услуги в ЕС.

За да се осигури еднаквостта на правилата за митническите представители в ЕС–27 
и да се избегнат евентуални дългосрочни нарушения на единния пазар, тези правила 
следва да бъдат определени на равнище ЕС.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Икономическите оператори, 
които спазват митническото 
законодателство и са надеждни, 
следва да се възползват от 
международни споразумения, които 
предвиждат взаимното признаване на 
статуса на „одобрени икономически 
оператори“. 

Обосновка

Сключването на споразумения за сътрудничество относно взаимното признаване на 
одобрените икономически оператори (ОИО) следва да бъде един от приоритетите в 
рамките на текущите търговски преговори, особено тези за задълбочените и 
всеобхватни търговски споразумения между ЕС и трети държави.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се осигури последователно и 
единно третиране на лицата, които са 
подложени на митнически формалности 
и контрол, на Комисията следва да 
бъдат предоставени правомощията 
да приема делегирани актове по 
член 290 от Договора за определяне на 
условията, отнасящи се до 
митническото представителство и 
вземаните от митническите органи 
решения, в т.ч. свързаните със статуса 
на одобрен икономически оператор и 
обвързващата информация решения, и 
до контрола и формалностите, които 
трябва да се извършват по отношение на 
ръчния и регистрирания багаж.

(25) За да се осигури последователно и 
единно третиране на лицата, които са 
подложени на митнически формалности 
и контрол, решенията за определяне на 
условията, отнасящи се до 
митническото представителство и 
вземаните от митническите органи 
решения, в т.ч. свързаните със статуса 
на одобрен икономически оператор и 
обвързващата информация решения, и 
до контрола и формалностите, които 
трябва да се извършват по отношение на 
ръчния и регистрирания багаж, следва 
да се приемат чрез актове за 
изпълнение в съответствие с член 291 
от Договора.

Обосновка

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Изменение 6

Предложение за регламент
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Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В надлежно обосновани 
изключителни случаи Комисията 
може да приема решения, с които 
разрешава на една или повече държави 
членки да използват — чрез временна 
дерогация от параграф 1 — средства 
за обмен и съхранение на данни, 
различни от средствата за 
електронна обработка на данни.

Обосновка

Еднаквостта на правилата, които стоят в основата на Митническия кодекс на 
Съюза, следва да бъдат основното правило. Всяка дерогация от това следва да бъде 
изключителна, надлежно обоснована и с временен характер, за да се избегнат 
постоянните нарушения на единния пазар.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приема 
решения, с които разрешава на една 
или повече държави членки да 
използват — независимо от 
параграф 1 — средства за обмен и 
съхранение на данни, различни от 
средствата за електронна обработка 
на данни.

заличава се

Обосновка

За бизнеса и за процеса на хармонизация е особено важно Митническият кодекс на 
Съюза да се въвежда и прилага по един и същи начин във 27-те държави членки без 
каквито и да било дерогации.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да определят 
в съответствие с правото на Съюза
условията, при които митническият 
представител може да предоставя 
услуги в държавата членка, в която е 
установен. Независимо от това, без да 
се засяга прилагането на по-малко 
строги критерии от въпросната 
държава членка, митнически 
представител, който отговаря на 
критериите, определени в член 22, 
букви от а) до г), има право да 
предоставя тези услуги в държава 
членка, различна от тази, в която е 
установен.

3. Държавите членки могат да определят 
в съответствие с правото на Съюза
условията, при които митническият 
представител може да предоставя 
услуги в държавата членка, в която е 
установен. Митническият 
представител трябва да е установен 
на територията на Европейския 
съюз. За да предоставя митнически 
услуги в държава членка, различна от 
тази, в която е установен, 
митническият представител трябва 
да има разрешение, издадено от 
компетентния национален 
митнически орган въз основа на общи 
критерии, които се прилагат на 
цялата територия на Европейския 
съюз и са валидни във всички държави 
членки.

Обосновка

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема актове за 
изпълнение в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 244, параграф 4, с 
които се определят:

а) случаите, в които задължението по 
член 18, параграф 2, първа алинея не 
важи;

a) случаите, в които задължението по 
член 18, параграф 2, първа алинея не 
важи;

б) правилата за предоставянето и 
удостоверяването на правото по 
член 18, параграф 3;

б) критериите по член 18, параграф 3;

в) случаите, в които митническите 
органи не изискват доказателството по 
член 19, параграф 2, първа алинея.

в) случаите, в които митническите 
органи не изискват доказателството по 
член 19, параграф 2, първа алинея.

Обосновка

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Изменение 10

Предложение за регламент



AD\915444BG.doc 13/18 PE492.800v04-00

BG

Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегиране на правомощия заличава се
На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:
a) правилата относно процедурата за 
вземане на решенията по член 24;
б) случаите, в които на заявителя не 
са предоставя възможност да изрази 
гледната си точка съгласно член 24, 
параграф 4, първа алинея;
в) правилата за проследяването на 
изпълнението, за преразглеждането и 
за спирането на решенията съгласно 
член 24, параграф 8.

Обосновка

Това са съществени аспекти на Митническия кодекс на Съюза и те следва да бъдат 
определени в основния акт, а не с делегирани актове.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато изискванията на 
търговията налагат това, в рамките 
на Съюза  може да бъде издаден 
документ, доказващ произхода на 
стоките.

3. В рамките на Съюза може да бъде 
издаден документ, доказващ произхода 
на стоките, при условие, че бъдат 
предоставени документни 
доказателства за произхода.

Изменение 12

Предложение за регламент



PE492.800v04-00 14/18 AD\915444BG.doc

BG

Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема мерки за 
определяне на произхода на стоките.

Комисията може да приема мерки за 
определяне на произхода и 
проследяемостта на стоките.

Обосновка

С цел защита на потребителите и производството в Съюза, от съществено значение 
е да се предостави на Комисията възможност да приема мерки за проследяемостта и 
произхода на продуктите, внасяни през европейските митници от трети държави, 
като мерки за превенция и борба с фалшифицирането. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обезпечението не е било 
освободено, то може също така да се 
използва в рамките на сумата, за която е 
било предоставено, за събиране на 
вносни или износни мита и други 
вземания, станали дължими в резултат 
на последващ контрол на тези стоки.

Ако едно обезпечение не е било 
освободено, то може също така да се 
използва в рамките на сумата, за която е 
било предоставено, за събиране на 
вносни или износни мита и други 
вземания, станали дължими в резултат 
на последващ контрол на тези стоки.

Обосновка

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 181 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобреният икономически оператор за 
опростени митнически процедури се 
счита за изпълнил условието, 
предвидено в буква б) дотолкова, 
доколкото дейността, свързана със 
съответния специален режим е била 
взета предвид при предоставянето на 
разрешението.

Без да се засягат допълнителните 
специални условия, които уреждат 
въпросната процедура, одобреният
икономически оператор за опростени 
митнически процедури се счита за 
изпълнил условието, предвидено в 
буква б) от настоящия параграф.

Обосновка

По определение следва да се счита, че ОИО винаги изпълняват критериите, свързани 
със съответствието.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 196 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим.

4. При подаване на заявление 
митническите органи могат да разрешат 
опростявания на митнически процедури 
на дадено лице по отношение на 
поставянето на стоките под режим 
съюзен транзит и завършването на този 
режим, включително използването на 
манифест, представен чрез 
системите за обмен на данни като 
декларация за транзит от 
въздухоплавателно или корабно 
дружество, което извършва 
значителен брой полети или 
пътувания между държавите членки.

Обосновка

Използването на електронни манифести напълно отговаря на изискванията за 
електронно деклариране и представяне; всъщност, то е напълно в съответствие с 
концепцията за деклариране с вписване в отчетната документация, която е един от 
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стълбовете на ММК. Принудителното включване на това движение в НКСТ, със или 
без намаляване на набора от данни, няма да донесе никакви ползи нито за търговията, 
нито за митниците, и ще създаде допълнителни разходи за предприятията в ЕС.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 233 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При подаване на заявление 
митническите органи могат да 
разрешат опростявания на 
митнически процедури на дадено лице 
по отношение на поставянето на
стоките под режим износ и 
завършването на този режим.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 234

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят случаите, когато 
формалностите при износ се 
прилагат в съответствие с член 233, 
параграф 3.

На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 243, с 
които се определят:

a) правилата относно режим износ;
б) случаите, когато формалностите 
при износ се прилагат в 
съответствие с член 233, параграф 3;
в) правилата относно 
предоставянето на разрешението, 
предвидено в член 233, параграф 4.

Обосновка

Прилагането на еднородни разпоредби относно износа на цялата територия на ЕС е 
от съществено значение както за сектора на експресните куриерски услуги, така и за 
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бизнеса в ЕС като цяло. Разпоредбите, уреждащи процедурата за износ или нейното 
опростяване, не могат да бъдат считани за обхванати от правомощията, предвидени 
в членове 232 и 234 от предложението на Комисията.
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